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DODATEK Č 1
%, ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-84621-10/ČJ-2019-1900VZ uzavřené dne 22. 11. 2019

u,) m°jň'j"

Č. j. KRPK-84621-1¶ČJ-2019-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
72051612
CZ72051612

Zhotovitel

Sídlo:
IČO:
DIČ,

UNIDATAZ s.r.o., zapsána u KS v Brně, C 27175

Průmyslová 3601/7, 669 02 Znojmo
25339061
CZ25339061



Doplněni předmětu plnění y1. Na základě dohody smluvních stran provede Zhotovitel doplnění stávajícIch stojanů řady
BMP 511-CARD o systémem přepočtu vydávaného objemu na referenčních 15 " C pro
uvedenou lokalitu.

2. Nabídka Zhotovitele je přIlohou č. 1tohoto Dodatku.

0

Změna ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku potřeby předmětu plnění dle ČI. I. odst. 1tohoto
Dodatku se navyšuje cena díla o částku:

bez DPH 76 900,- KČ
DPH 21% 16 149,- KČ
Cena včetně DPH 93 049,- KČ
Slovy: DevadesáttřitisÍcčtyřicetdevětkoru n.

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením plnění.

Ill.

Termín plněni

1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli předmět plněniv termínu do 30. června 2020.
2. Převzetí předmětu plnění bude provedeno formou zápisu - předávací protokol, který

podepIší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis
eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstraněni.

IV.
Ostatní ujednání

1. V ČI. lX. odst. 9 Smlouvy o dílo se mění jméno osoby, která je oprávněna za Objednatele
v technických věcech jednat, nadále bude za Objednatele jednat

2. Ostatní ujednánISmlouvy o dílo se nemění.



V 3." Tento Dodatek Č. 1 nabývá úČinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru

smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele

VeZnojmědn, Zo4:' v Karlových Varech dne .....1..5.-"01'··2920

í



UNIDATAZ s.r.o.
Průmyslová 3601/7

669 02 Znojmo
www.unidataz.cz

CENOVÁ NABÍDKA 007 2020 S Datum 6.1.2020

Předmět nabídky
Doplnění stojanů bmp 511/CARD teplotní kompenzací ATC 15°C

Kontaktní osoba

Platební podmínky

Dodací podmínky

l Lokalita 1. Dolní Rychnov
! Dobrovského 1935

2. Cheb
Potoční 2108/25

100% po dodáni, uvedené ceny bez DPH
3-4 týdny od objednání, platnost nabídky do 30.06.2020

Doplnění stávajících stojanů řady BMP 511-CARD z roku 2019 systémem přepočtu vydávaného objemu na
referenčních 15°C pro výše uvedené lokality.

Teplotní kompenzace (ATC 15°C) se provádí průběžně během výdeje na základě měření teploty protékaného média a
to na teplotu 15 °C. Metodika přepočItávání objemu na základě teploty je schválená Českým metrologickým institutem.

Doplněni výdejního stojanu o ATC 15"C se provádí v pěti krocích:
1. HW modul ATC do řídĹcÍ elektroniky výdejního stojanu (CDC/PSN/T71)
2. Teplotního čidlo PT100 s úpravou potrubních rozdovů mezi čerpadlem a měřičem, instalace krabice čidla Ex
3. SW modulATC pro řidÍcí systém UniPOS"
4. výchozí elektrorevize teplotní kompenzace
5. Metrologické ověření ČMl s plombovánIm - pouze v případě prodeje třetím osobám

Počet Cena celkem
Položka Typ Popis Cena/ks ks

1 Teplotníkompenzace

2 Instalace

3 Elektrorevize

4 Doprava mechanik

5 Doprava IT

6 Metrologie stojanu

CELKEM v KČ bez DPH 76 900


